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ANNEX F – Torre de Refrigeració 

 

Introducció 

Les torres de refrigeració són una part molt important de moltes plantes químiques. 

Representen un mitjà relativament econòmic i útil a l’hora d’extreure calor de baixa qualitat 

de l’aigua de refrigeració.  

 

Figura 1: Sistema de Torre de Refrigeració amb recicle 

La font de recuperació d’aigua s’utilitza per a cobrir les pèrdues d’aigua per evaporació. 
L’aigua calenta procedent dels intercanviadors de calor és enviada a la torre de refrigeració. 
L’aigua surt de la torre de refrigeració i és retornada cap als intercanviadors o cap a altres 
unitats per a ser refrigerada posteriorment. 

 

Tipus de torres de refrigeració 

Les torres de refrigeració estan dividides en dos grans subgrups: naturals i mecàniques. 

Els dissenys per les que s’anomenen “naturals” fan servir xemeneies molt grans de ciment 
per tal d’introduir l’aire procedent del medi. Degut a l’enorme mida d’aquestes torres (500 ft 
d’alçada i 400 ft de diàmetre a la base) se solen fer servir per a cabals d’aigua per sobre dels 
200000 gal/min. Generalment, aquest tipus de torres només es troben en centrals de 
potència d’energia. 
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En canvi, les torres de refrigeració mecàniques són molt més utilitzades arreu. Aquestes 
torres fan servir grans ventiladors per a fer passar l’aire a través de l’aigua que circula. 
L’aigua es diposita sobre superfícies, que s’emplenen per tal d’incrementar el temps de 
contacte entre l’aigua i l’aire. Això ajuda a maximitzar la transferència de calor entre ambdós. 

 
 Tipus de torres de refrigeració mecàniques 

 

 

Figura 2: Ventilador mecànic a contracorrent 

 

Figura 3: Ventilador mecànic de flux creuat 

 

Aquestes torres per ventilació mecànica permeten controlar el cabal de refrigeració 
mitjançant el diàmetre del ventilador i la velocitat d’operació. Aquestes torres solen contenir 
diverses àrees (cadascuna amb el seu propi ventilador) anomenades cèl·lules. 

 
 Teoria de les torres de refrigeració 

 

El calor és transferit des de les gotes d’aigua cap a l’aire que circula gràcies a la 
transferència de calor sensible i calor latent. 
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Figura 4: Gota d’aigua amb pel·lícula interficial. 

Aquest moviment de calor pot ser modelat amb una relació coneguda com l’equació de 
Merkel: 
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on: 

KaV/L = característica de la torre 

K = coeficient de transferència de massa (lb aigua/h ft2) 

a = àrea de contacte / volum de la torre 

V = volum actiu de refrigeració / àrea plana 

L = cabal d’aigua (lb/h ft2) 

T1 = temperatura de l’aigua calenta (ºF o ºC) 

T2 = temperatura de l’aigua freda (ºF o ºC) 

T = temperatura de l’aigua (ºF o ºC) 

hw = entalpia de la mescla d’aire- vapor d’aigua a la temperatura de l’aigua (J/kg aire sec o 
Btu/lb aire sec) 
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ha = entalpia de la mescla d’aire- vapor d’aigua a la temperatura de bulb humit (J/kg aire sec 
o Btu/lb aire sec) 

La termodinàmica també dicta que el calor extret de l’aigua ha de ser igual al calor absorbit 
per l’aire que circula: 

L (T1 – T2) = G (h2 – h1) 
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 on: 

L/G = fracció del cabal de massa de líquid que passa a gas (lb/lb o kg/kg) 

T1 = temperatura de l’aigua calenta (ºF o ºC) 

T2 = temperatura de l’aigua freda (ºF o ºC) 

h2 = entalpia de la mescla d’aire- vapor d’aigua a la temperatura de sortida del bulb humit 
(mateixes unitats que abans) 

h1 = entalpia de la mescla d’aire- vapor d’aigua a la temperatura d’entrada del bulb humit 
(mateixes unitats que abans) 

 

El valor característic de la torre pot ser calculat resolent l’equació 1 amb el mètode numèric 
de Chebyshev: 
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On: 

∆h1 = valor de hw – ha a T2 + 0.1(T1 – T2) 

∆h2 = valor de hw – ha a T2 + 0.4(T1 – T2) 

∆h3 = valor de hw – ha a T1 - 0.4(T1 – T2) 

∆h4 = valor de hw – ha a T1 - 0.1(T1 – T2) 
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Figura 5: Representació gràfica de la Torre Característica 

 

Els següents paràmetres són clau per entendre la Figura 5: 

C’ = entalpia de l’aire d’entrada a la temperatura de bulb humit, Twb 

BC = Entalpia inicial (driving force) 

CD = Línia d’operació de l’aire amb pendent L/G 

DEF = Projectant el punt de sortida de l’aire sobre la línia d’operació de l’aigua i llavors sobre 
l’eix de temperatura  mostra la temperatura de sortida de bulb humit de l’aire. 

 

Tal com es veu en l’Equació 1, si es troba l’àrea entre ABCD a la figura 5, es pot trobar la 
característica de la torre. Un increment de la càrrega de calor tindria els següents efectes en 
el diagrama de la Figura 5: 

1. Augment de la longitud de la línia CD, i un desplaçament de la línia CD cap a la dreta. 
2. Un augment en les temperatures calenta i freda 
3. Un augment en les àrees del rang i proximitats 
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L’increment en la càrrega de calor fa que la temperatura de l’aigua calenta augmenti 
considerablement  més ràpid del que ho fa la temperatura de l’aigua freda. Tot i que l’àrea 
ABCD hauria de mantenir-se constant, de fet disminueix sobre un 2% per cada 10ºF 
d’augment en la temperatura de l’aigua calenta per sobre dels 100ºF. Per tal de tenir en 
compte aquesta disminució, es fa servir una temperatura “d’ajust” de l’aigua calenta en el 
disseny de la torre de refrigeració. 

 

Figura 6: Gràfic de Temperatures ajustades per a l’aigua calenta 

 

L’àrea ABCD ha de variar amb un canvi en L/G, aquesta és la clau en el disseny de les torres 
de refrigeració. 

 
 Disseny de torres de refrigeració 

 

Tot i que  KaV/L  pot calcular-se, els dissenyadors solen fer servir plantilles que es troben al 
Llibre blau de l’institut de torres de refrigeració per tal d’estimar KaV/L per a unes condicions 
de disseny donades. És important recordar els tres punts clau en el disseny d’una torre de 
refrigeració. 
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1. Un canvi en la temperatura del bulb humit (degut a les condicions atmosfèriques) no 

canviaria la característica de la torre (KaV/L). 
2. Un canvi en el rang de refredament no canviaria KaV/L. 
3. Només un canvi en la relació L/G canviaria KaV/L. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Un conjunt típic de corbes característiques de les torres de refrigeració 

 

La línia recta que es pot veure a la Figura 7 és una representació de  L/G  vs  KaV/L a un 
cabal d’aire constant. El pendent d’aquesta recta depèn de l’empaquetament de la torre, però 
pot assumir-se com a -0.60. La Figura 7 representa un gràfic típic proporcionat per un 
fabricant a una companyia. A partir d’aquest gràfic, l’enginyer de planta pot veure que la torre 
proposada serà capaç de refredar l’aigua a una temperatura que està 10ºF per sobre de la 
temperatura de bulb humit. Això és un altre punt clau en el disseny de la torre de refrigeració. 
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Les torres de refrigeració es dissenyen d’acord amb les temperatures de bulb humit 
geogràficament més elevades. Aquesta temperatura dictarà l’activitat mínima que pot assolir 
la torre. Així com la temperatura de bulb humit disminueix, també ho fa la temperatura de 
l’aigua de refrigeració. Per exemple, en la torre de refrigeració representada en la Figura 7, si 
la temperatura de bulb humit caigués fins a 75ºC, l’aigua de refrigeració seguiria sortint 10ºF 
per sobre d’aquesta temperatura (85ºF) degut al disseny de la torre. 

 

A continuació tenim el sumari de passos que cal seguir en el procés de disseny d’una torre 
de refrigeració a la indústria. 

1. L’enginyer de planta defineix el cabal d’aigua de refrigeració, i les temperatures 
d’entrada i de sortida de l’aigua per a la torre. 

2. El fabricant dissenya la torre per a que sigui capaç de funcionar fins i tot en les pitjors 
condicions d’operació (com ara en els mesos més càlids). Les corbes 
característiques de la torre i l’estimació q se’n fa són donats a l’enginyer de planta. 

3. L’enginyer de planta revisa les propostes i fa una selecció. 

 

 
 Consideracions en el disseny 

Un cop la característica de la torre ha estat establerta entre l’enginyer de planta i el fabricant, 
el fabricant ha de dissenyar una torre que encaixa amb aquest valor. La mida de torre 
requerida serà una funció de: 

 
1. Rang de refredament 
2. Aproximació a la temperatura de bulb humit 
3. Flux màssic d’aigua 
4. Temperatura de bulb humit 
5. Velocitat de l’aire a través de la torre o les cèl·lules individuals de la torre 
6. Alçada de la torre 

 

Es pot veure en les pàgines 12-15 del “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook” 6th Ed. que 
es fa servir la temperatura de l’aigua freda, la temperatura de bulb humit, i la temperatura de 
l’aigua calenta per a trobar la concentració de l’aigua en gal/min ft2. Llavors l’àrea de la torre 
pot ser calculada dividint l’aigua que circula entre la concentració de l’aigua. S’utilitzen una 
sèrie de regles per a determinar l’alçada de la torre depenent del temps de contacte 
necessari: 
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Aprox. a la Tª de Bulb Humit (ºF) Interval de Refredament (ºF) Alçada Torre (ft) 

15-20 25-35 15-20 

10-15 25-35 25-30 

5-10 25-35 35-40 

Altres característiques de disseny a tenir en compte són la potència del ventilador, la 
potència de la bomba, el cabal de renovació d’aigua, la disminució de vapor d’aigua i els 
eliminadors de flux. 

 
 Consideracions d’operació 

 
 
Recuperació d’aigua 

Les pèrdues d’aigua inclouen evaporació, flux d’aigua arrastrada en vapor de la descàrrega, i 
purga o aigua alliberada per tal d’eliminar els sòlids. Les pèrdues en la descàrrega s’estimen 
entre un 0.1 i un 0.2 % de l’aigua aportada. 
Pèrdues d’evaporació = 0.00085*cabal d’aigua (T1-T2)  
Pèrdues de purga = Pèrdues d’evaporació/(cicles – 1) 

On els cicles és la fracció de sòlids en l’aigua que circula respecte el total de sòlids en l’aigua 
de recuperació. 

Pèrdues totals = Pèrdues de descàrrega + Pèrdues d’evaporació + Pèrdues de purga 
 
Operació per a clima fred 

Fins i tot en els mesos de fred, l’enginyer de planta haurà de mantenir el cabal d’aigua de 
disseny i la càrrega de calor en cada cèl·lula de la torre de refrigeració. Si es necesita menys 
aigua degut als canvis en la temperatura (ja que l’aigua serà més freda), una o més cèl·lules 
haurien de desconectar-se per tal de mantenir el cabal de disseny en la resta de cèl·lules. 
L’aigua en la base de la torre hauria de mantenir-se entre 60 i 70ºF, ajustant el volum d’aire si 
s’escau. A la pràctica el que es fa és fer funcionar els ventiladors a la meitat de velocitat o 
apagar-los durant els mesos més freís per tal de mantenir el rang de temperatura.  


